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Besluitenlijst raadsvergadering 22 januari 2018 (BSL18.0004) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren Klopstra 
en Visser. Ook burgemeester Schuiling is hedenavond verhinderd. Hij wordt waargenomen door de heer 
Reenders.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Salverda. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder kondigen twee moties aan bij agendapunt 10, het voorstel over 
de opvolging van aanbevelingen van het onderzoek naar HVC. 
De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder kondigt een amendement aan bij agendapunt 11, het voorstel 
tot het vaststellen van de Afvalstoffenverordening 2018. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD en Beter voor Den Helder kondigen een motie aan 
over zwerfafval bij agendapunt 11, het voorstel tot het vaststellen van de Afvalstoffenverordening 2018. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de PvdA, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, 
Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, Vermooten en De Knijf kondigen een 
motie vreemd aan de orde van de dag aan over de invulling van Gebouw 72 op Willemsoord. De motie is 
als agendapunt 14 aan de agenda toegevoegd.  
De fracties van D66 en de Stadspartij Den Helder kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag 
aan over rookvrije speeltuinen, schoolpleinen en buitenaccommodaties. De motie is als agendapunt 15 
aan de agenda toegevoegd. 
Op verzoek van mevrouw Biersteker is besloten agendapunt 12 te verplaatsen naar de bespreekpunten. 
 
Hamerpunten: 
 
6. Voorstel tot het benoemen van de heer ir. J. Hoekstra tot lid van de Commissie voor de 
 Ruimtelijke Kwaliteit. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de heer ir. Jandirk Hoekstra met ingang van 1 januari 2018 voor een eerste termijn van drie jaar te 
benoemen tot lid van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
7. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland  
 Noord. 
De raad besluit unaniem: 
aan het college toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord betreffende: 
a.  aanpassing van de stemverhouding aan de verhouding conform de verdeelsleutel; 
b.  aanpassing van de geschillenregeling; 
c.  actualisatie van de regeling door een gewijzigde bezetting van het dagelijks bestuur en de 
 invoering van het tweehoofdig directiemodel; 
d.  diverse kleine aanpassingen vanwege hogere regelgeving en duidelijkheid van de regeling; 
e.  in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord het besluit kenbaar te 
 maken. 
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8. Voorstel met betrekking tot verbetering van informatievoorziening door gemeenschappelijke 
 regelingen aan gemeenteraden. 
De raad besluit unaniem: 
de notitie “informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen” vast te stellen, wat betekent dat de 
raad: 
1.  gemeenschappelijke regelingen waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld verzoekt om vanaf 
 1 januari 2019 jaarlijks uiterlijk 1 januari een kadernota met financiële en beleidskaders met de 
 onderwerpen als beschreven in bijlage 1 aan te bieden aan de raden, waarvoor de raden uiterlijk 
 1 maart een zienswijze kunnen afgeven; 
2.  de notitie “bestuursrapportages” (bijlage 2) vaststelt en als handreiking aanbiedt aan 
 gemeenschappelijke regelingen; 
3.  gemeenschappelijke regelingen verzoekt om vanaf 1 maart 2018 uitvoering te geven aan de 
 uitgangspunten voor publicatie van agenda’s en bijbehorende stukken voor vergaderingen van het 
 algemeen bestuur (bijlage 3); 
4.  de uitgangspunten voor werkbezoeken vaststelt (bijlage 4); 
5.  het onderzoeksvoorstel voor evaluaties van gemeenschappelijke regelingen vaststelt (bijlage 5); 
6.  de uitgangspunten voor majeure beleidsprocessen van gemeenschappelijke regelingen vaststelt en 
 als handreiking aanbiedt aan gemeenschappelijke regelingen (bijlage 6); 
7.  het college van burgemeester en wethouders verzoekt om bij de eerstvolgende wijziging van een 
 gemeenschappelijke regeling de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming te brengen met 
 de notitie “informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen”; 
8.  de griffier verzoekt om voorstellen te doen over hoe de raad lokaal en/of regionaal de aandacht voor 
 gemeenschappelijke regelingen kan verdelen, rekening houdend met de profielen van de 
 gemeenschappelijke regelingen; 
9.  het college van burgemeester en wethouders opdraagt dit besluit te betrekken bij de in voorbereiding 
 zijnde actualisatie van de nota Verbonden partijen. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de 
 jaarrekeningen 2017 t/m 2019. 
De raad besluit unaniem: 
het controleprotocol voor de controle op de jaarrekening 2017, 2018 en 2019 vast te stellen. 
 
10. Voorstel over de opvolging van aanbevelingen van het onderzoek naar HVC. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de conclusies uit het rapport ‘De opvolging van aanbevelingen van het onderzoek naar HVC’ te 
 onderschrijven; 
2.  de aanbeveling uit het rapport ‘De opvolging van aanbevelingen van het onderzoek naar HVC’ over te 
 nemen; 
3.  het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de aanbeveling uit het rapport uit te 
 voeren en de raad hiertoe uiterlijk 9 juli 2018 een plan van aanpak voor aan te bieden. 
 
De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder dient een motie (M10.1) in, waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. de verantwoordelijke wethouders van de andere aandeelhoudende gemeenten uit te nodigen voor 
 een overleg waarbij de uitkomsten en de vervolgstappen van de onderzoeken van de 
 rekenkamercommissie besproken worden;  
2. de raad over de uitkomsten van dit overleg uiterlijk in juni 2018 te informeren.  
De raad besluit in meerderheid (8/21): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. 
De fracties van Beter voor Den Helder, Sociaal Lokaal Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie 
en De Knijf stemmen voor de motie. 
 
De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder dient een motie (M10.2) in inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen: 
1. te onderzoeken wat de financiële consequenties zijn van een eventuele uitstap uit de HVC en de 
 gevolgen in de breedste zin van het woord (personeel, goederen enz.); 
2. de raad over de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk in juni 2018 te informeren. 
De raad besluit in meerderheid (7/22): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. 
De fracties van Beter voor Den Helder, Sociaal Lokaal Den Helder, de ChristenUnie en De Knijf stemmen 
voor de motie. 
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11. Voorstel tot het vaststellen van de Afvalstoffenverordening 2018. 
De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder dient een amendement (A11.1) in waarmee de schuin gedrukte 
tekst wordt toegevoegd aan artikel 20. Lid 1: 
Artikel 20 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden  
1.  Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter 
 inzameling kunnen worden aangeboden, met dien verstande dat het restafval dat aan huis wordt 
 ingezameld minstens eens per drie weken wordt opgehaald. 
De raad besluit in meerderheid (7/22): 
het bovengenoemde amendement te verwerpen. 
De fracties van Beter voor Den Helder, Sociaal Lokaal Den Helder, de ChristenUnie en De Knijf stemmen 
voor het amendement. 
 
Vervolgens besluit de raad in meerderheid (23/6): 
1.  de Afvalstoffenverordening 2006 in te trekken; 
2.  de Afvalstoffenverordening 2018 vast te stellen. 
De fracties van Sociaal Lokaal Den Helder, De Knijf, de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, Vermooten 
en de ChristenUnie stemmen tegen het voorstel. 
 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD en Beter voor Den Helder dienen een motie (M11.1) in 
waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. de inwoners van Den Helder op uitgebreide wijze te informeren hoe op een snelle, duidelijke en 
 adequate manier melding gemaakt kan worden van ”afvaloverlast ”;  
2. de telefonische bereikbaarheid, ook in het weekend en op feestdagen, om meldingen te doen met 
 betrekking tot “afvaloverlast” te verbeteren; 
3. de melder te informeren hoe zijn melding wordt afgehandeld; 
4. te bezien of de afvalpas bij de ondergrondse containers, versneld kan worden ingevoerd, waardoor 
 het afvaltoerisme ontmoedigd wordt. 
De indienende fracties houden de motie aan op basis van de toezegging van wethouder Wagner dat hij 
nader onderzoek zal doen naar het verloop van de klachten en hij de commissie Stadsontwikkeling  
en -beheer hierover binnen twee maanden zal informeren. 
 
13. Voorstel tot het uitbrengen van een advies over verlenging van de zendmachtiging van de 
 Lokale Omroep Stichting (LOS) Den Helder 
De raad besluit unaniem: 
1.  vast te stellen dat de Lokale Omroep Stichting Den Helder voldoet aan de eisen van de  
 Mediawet 2008; 
2.  het college van burgemeester en wethouders op te dragen deze vaststelling, in de vorm van een 
 advies, te communiceren aan het Commissariaat voor de Media. 
 
Bespreekpunten: 
 
12. Voorstel tot het verstrekken van een overbruggingskrediet van € 900.000,- aan  
 Willemsoord BV voor de renovatie van de Boerenverdrietsluis. 
De raad besluit in meerderheid (23/6): 
een overbruggingskrediet van € 900.000,- te verstrekken aan Willemsoord BV voor de renovatie van de 
Boerenverdrietsluis op de Oude Rijkswerf Willemsoord. 
De fracties van De Knijf, de Vrije Socialisten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vermooten en de 
ChristenUnie stemmen tegen het voorstel. 
 
14. Motie over de invulling van Gebouw 72 op Willemsoord. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de PvdA, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, 
Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, Vermooten en De Knijf dienen een motie 
(M14) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. per omgaand alles in het werk te stellen om vestiging van de bedoelde restauratiewerkplaats, 
 inclusief showroom en bedrijfswoning, in het eerste halfjaar van 2018 in Gebouw 72 op Willemsoord 
 mogelijk te maken; 
2. de raad uiterlijk binnen vier weken te informeren over de resultaten. 
De raad besluit in meerderheid (27/2): 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. 
De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder en de heer Van Deutekom stemmen tegen de motie. 
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15. Motie over rookvrije ruimten. 
De fracties van D66 en de Stadspartij Den Helder dienen een motie in (M15) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen in 2018, in overleg met schoolbesturen en 
sportverenigingen, maatregelen te treffen tot het rookvrij maken van speeltuinen, schoolpleinen en 
buitenaccommodaties en daar waar strikt noodzakelijk rookzones te creëren die geen overlast 
veroorzaken voor andere bezoekers, volwassenen en kinderen. 
Op basis van de toezegging van wethouder Kos dat het college van burgemeester en wethouders de 
motie overneemt, trekken de indienende fracties de motie in. 
 
16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.40 uur. 
 


